
PROTESTANTES
CHAMADOS À LIBERDADE



JOÃO 8:31-32

Disse, pois, Jesus aos judeus que 

haviam crido nele: Se vós 

permanecerdes na minha 

palavra, sois verdadeiramente 

meus discípulos; e conhecereis 

a verdade, e a verdade vos 

libertará.



PROTESTANTES

Segunda Dieta de Speyers - 1529



GRUPOS REFORMADORES – CIDADES DO IMPÉRIO

Wittenberg: Lutero, Karlstadt, Melanchton Genebra: Calvino, Farel e Viret Strasbourg: Bucer, Zell, Capito, Hedio



31 DE OUTUBRO DE 1517
IGREJA DO CASTELO – 95 TESES



CONTEXTO PRÉ-REFORMA

Igreja de St Marcel les Sauzet

Duque de Savóia
Antoine Duprat –

Arcebispo de Sens“Vós que passais por mim, vós que chorais 
por seus pecados, passai por mim, pois eu 
sou o portão da vida.” 



RENASCENTISMO

Sistema mecânico de tipos móveis de Guttenberg

Erasmo de Roterdã

trium linguarum gnarus

Alcalá, Wittenberg, Corpus Christi (Oxford), College de France



LUTERO – A CONSTRUÇÃO DA REFORMA

Papa Leão X

Bula Papal Exsurge 

Domino

Lutero queima a bula 

papal publicamente



LUTERO – A CONSTRUÇÃO DA REFORMA

• Sacerdócio de todos os crentes

• Livre exame das Escrituras

• Democratização da fé

• Pleno acesso à ceia

• Combate à escuridão (ignorância)

• A Bíblia é o fundamento de toda 

crença e prática cristãs

• A Bíblia e a pregação baseada nela 

deve estar no vernáculo

• Salvação é um dom gratuito, 

imerecido, da parte de Deus, 

recebido por fé

• Não há distinção fundamental entre 

clero e leigos

• A reforma da igreja não pode ignorar 

a história e a igreja pré-existente



CAOS PROTESTANTE

Lutero

Zwinglio

Thomas Müntzer

Retomada de 

Münster em 1535

Jan van Leiden Jan Matthys



CALVINO

Calvino

Institutas –

última edição

Catedral de St Pierre 

em Genebra

Martin Bucer



HUMILDADE, 
SABEDORIA 
E UNIDADE

ECLESIA REFORMATA SEMPER 

REFORMANDA EST



MARTYN LLOYD-JONES - 1971

“Pois bem, há divisões entre os batistas e entre os chamados irmãos. Os irmãos de Plymouth 

começaram dizendo que não acreditavam em denominações. Eles eram todos irmãos, todos 

cheios de amor, mas vejam a história daquele grupo, vejam as divisões entre eles - e estas, não 

em questões centrais da fé, porém, muitas vezes, em questões que estão longe de serem 

centrais. Similarmente, tem havido intermináveis divisões entre os batistas, os metodistas e 

várias outras denominações. Pensem na situação dos Estados Unidos. Observem o número de 

denominações. Observem as divisões que se deram entre homens que sustentam a mesma fé 

evangélica. Dividiram-se por causa de personalidades, dividiram-se por causa de ênfases 

particulares e sutis.  Acredito que isso é uma coisa que, com verdade, pode-se dizer hoje da 

África do Sul e doutras partes da África. Há uma multiplicidade de denominações, e os 

homens não hesitam em levantar-se e dar início a denominações - não em termos de 

verdades vitais, mas em termos de questões que não são nem secundárias, contudo que são 

de terceira, quarta, e talvez até de vigésima ou centésima categoria em importância!”



Comissão Organizadora



“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não 

useis da liberdade para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns 

dos outros, pelo amor.” (Gálatas 5:13)


